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ресурсами територіальної громади. Ефективна 

економіка. Дніпро: Видавництво ТОВ «ДКС-центр». 

2019. №10. URL : http: //www .economy. nayka. com.ua / 

? o p = 1&z=7363. 

9.  Горшков М. А., Лозовський О. М. Розвиток 

ресурсного балансу територіальної громади. Державне 

управління: удосконалення та розвиток. Дніпро: 

Видавництво ТОВ «ДКС-центр». 2020. № 5. URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/? op=1&z=1685. 

10.Горшков М.А.Механізм управління інвестицій для 

об’єднаних територіальних громад. Інвестиції:практика 

та досвід. Дніпро: Видавництво ТОВ «ДКС-центр». 

№21-22, 2020  URL : 

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7225&i=26  
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працював викладачем-погодинником у Вінницькому 
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перейшов в штат інституту. 
 

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7225&i=26

